Dlaczego Baby-Led Weaning, a
nie papka?
O rozszerzaniu diety pisałam już wcześniej w tym
artykule: Rozszerzanie diety u dziecka – przeczytaj aby poznać
zasady rozszerzania diety.

Teraz więcej o BLW, czyli Baby-Led Weaning, na potrzeby
tłumaczenia książki nazwa powstała nazwa Bobas Lubi Wybór.

Baby-Led Weaning – Bobas Lubi Wybór – Gill Rapley, Tracey
Murkett – polskie tłumaczenienie

Baby-Led Weaning – książka kucharska – Gill Rapley, Tracey
Murkett – przepisy na zdrowe dania całej rodziny

Baby-Led Weaning – Gill Rapley, Tracey Murkett – oryginalna
książka

„Moje dziecko nie chce jeść – Gonzalez Carlos
Czym jest Baby-Led Weaning?
Baby-Led
z
języka
angielskiego
sygnalizowanie przez dziecko,
WEANING z języka angielskiego oznacza ODSTAWIENIE,

oznacza

a wiec Baby-Led Weaning to odstawienie sterowane przez
dziecko.
Czym BLW różni się od tradycyjnych metod opartych na karmieniu
łyżeczką?

Przede wszystkim na zaufaniu do dziecka, na intuicji, ale co
najważniejsze na wspólnocie. BLW jest bardzo RB (rodzicielstwo
bliskości), czyli opiera się na fakcie, że dziecko od
urodzenia jest częścią społeczeństwa i w tym życiu
uczestniczy, ma takie same prawa, jednym z takach praw jest
prawo do decydowania o sobie, także w kwestii jedzenia.
BLW zakłada, że dziecko spożywa pokarmy samo, przy wspólnym
stole, wraz z rodzicami, dostając to samo jedzenie w takiej
samej postaci. KONIEC ODDZIELNEJ KUCHNI. Dzięki temu cała
rodzina je zdrowo, różnorodnie, a dziecko od początku wyrabia
sobie zdrowe nawyki żywieniowe, także poprzez obserwacje
rodziny i jej naśladowanie podczas posiłku.
Dajemy dziecku poznania jedzenia ze względu na smak, fakturę,
kolor, kształt, dajemy szansę rozwoju motoryki.
BLW to wspólne posiłki
BLW to czekanie na gotowość dziecka
BLW to gotowanie dla przyjemności
BLW to jedzenie bez tabelek – wszystko podajemy od
początku*
BLW to nie eko (może być, jeśli ktoś tak chce, ale to
nie jest wymóg)
BLW to zdrowe nawyki budowane od początku
BLW to szacunek do dziecka i jego wyboru, nawet jeśli
wyborem jest nie jedzenie
BLW to wspólne gotowanie z dzieckiem
BLW to zaufanie do jedzenia, bo je się to samo co inni
członkowie rodziny
BLW to intuicyjne odrzucanie tego co szkodzi
* te produkty podajemy później, zwykle po 12 mż
Czego nie można poniżej >>12 mż
1. Surowe mięso i ryby
2. Grzyby (pieczarki i boczniaki ok 12 m.ż., grzyby leśne ok
12 r. Ż.)

3. Wywary mięsne i z kości
4. Wędzonki
5. Miód
6. Orzechów w całości (wymagają długiego żucia)
7. Mleko odzwierzęce do picia po 12 m.ż. (ale przetwory
mleczne można już od początku)
JAK ROZPOZNAĆ GOTOWOŚĆ?
OZNAKI GOTOWOŚCI:
1. samodzielne siedzenie, lub siedzenie z niewielką pomocą (np
na kolanach rodzica)
2. Odpowiednio rozwinięty układ immunologiczny
3. Odpowiednio rozwinięty układ pokarmowy wraz z górnym
odcinkiem (usta) (2-gie półrocze) – zamknięcie jelita
4. Umiejętność przyciągania i wkładania do ust przedmiotów
5. Gryzienie zabawek
6. Podobne do gryzienia ruchy twarzy
7. Jeśli dziecko posadzone na kolanach rodzica, samo weźmie
coś z talerz i zje i jest najlepszą oznaką gotowości.
FAŁSZYWE OZNAKI GOTOWOŚCI:
1. Budzenie się w nocy – dzieci nie budzą się z głodu, dzieci
się budzą ponieważ mają krótszą fazę REM, dzięki temu nie
zasypiają za głęboko
2. Wolniejszy przyrost masy – fizjologicznie po 3-cim miesiącu
przyrosty maleją i tak ma być
3. Przyglądanie się jak jedzą rodzice – jest zjawiskiem
poznawania świata, a nie potrzeby jedzenia czegoś oprócz
mleka, tak na prawdę dzieci zainteresowaniem obserwują nie
rozumiejąc ze rodzice jedzą, to nic innego jak potrzeba
socjalizacji, współuczestnictwa w życiu rodzinnym.
4. Mlaskanie – wow ale fajne dźwięki – nauka korzystania z
możliwości ust, nie ma nic wspólnego z jedzeniem – etap
fizjologiczny
5. Drobne dziecko – niektóre dzieci mają taką urodę

6. Duże dziecko – j.w.
7. Naśladowanie rodziców – potrzeba socjalizacji, często
wystarczy podanie dziecko talerzyka i łyżki aby mogło
naśladować to co robisz, dziecko potrzebuje być częścią
rodziny, co nie oznacza, że musi jeść pokarmy stałe.
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Obiad w Sphinxie?? Proszę bardzo!
Nigdy nie proponujemy dziecku pokarmów stałych kiedy jest
głodne, najpierw zawsze karmimy mlekiem, bo mleko jest
podstawą żywienia i kcal w pierwszym roku życia, dziecko,
które jest najedzone, chętniej spróbuje czegoś nowego, głodne
będzie się irytować, że nie dostało mleka i nic nie zje, co

ważne taki sposób zapewni długie karmienie piersią.
Do końca pierwszego roku mleko powinno stanowić
85-95% wszystkich składników odżywczych, pokarmy uzupełniające
podajemy dla smaku i poznania a nie dla zaspakajania głodu,
dzięki temu, że dziecko dostaje pokarmy uzupełniające do mleka
(a nie zamiast), nie odstawi się od piersi przedwcześnie.
do końca 2-go roku proporcje powinny wynieść 40% – mleko, 60%
pokarmy stałe, pod koniec 2-go roku życia dziecko powinno
dostawać 5 posiłków stałych 3 główne i 2 przekąski.

BEZ WZGLĘDU NA TO JAK ROZSZERZAMY DIETĘ
DZIECKO MUSI SIEDZIEĆ,
KARMIENIE W POZYCJI PÓŁLEŻĄCEJ,
BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ,
STANOWI ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA DZIECKA.

Właśnie dlatego ukończenie 6 m jest jednym z warunków
rozpoczęcia rozszerzania diety, gdyż w tym wieku już większość
dzieci siedzi przynajmniej na kolanach rodzica.
Dlaczego dziecko MUSI SIEDZIEĆ?
Bo tylko w tej pozycji dziecko jest w stanie zapanować nad tym
co ma w ustach. Kiedy leży jedzenie łatwo przedostaje się w
głąb jamy ustnej. O ile większe kawałki można odkrztusić i
wykasłać, o tyle nad papką dziecko nie ma żadnej kontroli,
spływa bezwładnie w głąb ust do gardła, 4-6miesięczne dziecko
może sobie z tym nie poradzić i zacząć się dławić.
Dlaczego jedzenie w kawałki jest bezpieczniejsze?

Bo dziecko ma nad nim większa kontrolę (zwykle szybko
odkrztusza i wypluwa za duże kawałki), niż nad bezkształtną,
płynną papką. Dziecko krztusi się kiedy pokarm wpadnie za
głęboko, ale jest nadal w ustach. W raz z dorastaniem
przesuwa się w głąb gardła, a więc 6-miesięczne niemowlę ma
odruch krztuszenia się na języku (w tylnej części jamy ustnej,
ale nie jest do gardło). Odkrztuszając uczy się radzić z
pokarmem.
A więc KIEDY ROZSZERZAĆ DIETĘ?
Kiedy dziecko jest gotowe, jedno w wieku 6m, a inne w wieku
15m każdy moment jest odpowiednim wówczas kiedy dziecko wyrazi
chęć i zainteresuje się jedzeniem, najlepiej kiedy dziecko
uczestniczy po prostu w posiłkach najpierw na kolanach
rodzica, a potem w krzesełku przy wspólnym stole, kiedy ma
swój talerz i łyżkę i kiedy poprosi o to by mu nałożyć jego
porcję.

więcej informacji nt BLW i rozszerzania diety można
przeczytać TUTAJ:
http://babyledweaning.pl/
http://www.mlecznewsparcie.pl/2015/02/rozszerzanie-diety
/
http://malgorzatajackowska.com/2015/03/16/czym-sie-rozni
-cztery-od-szesciu-czyli-o-tym-kiedy-rozszerzac-dieteniemowlecia/
http://malgorzatajackowska.com/2014/07/25/zasady-zywieni
a-niemowlat-aktualne-stanowisko-grupy-ekspertow-1/
http://malgorzatajackowska.com/2014/07/29/zasady-zywieni
a-niemowlat-2014-2-kiedy-i-jak-rozszerzac-diete-dziecka/
http://malgorzatajackowska.com/2014/08/18/zasady-zywieni
a-niemowlat-2014-schemat-wybrane-produkty-w-diecie/
http://mataja.pl/2015/02/wprowadzanie-posilkow-uzupelnia
jacych-do-diety-niemowlaka-dlaczego-mamy-nie-sluchajarekomendacji-i-co-z-tego-wynika/
http://bobaslubiwybor.blogspot.com/
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